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Encarada como uma doença crónica a alergia 
alimentar acarreta, como outras patologias 
assim classificadas, desafios pessoais, 
sociais, psicológicos e familiares.  



Culturalmente, a partilha da comida é 
encarada como uma constante social 
básica inerente à condição humana. 

Desafios 
associados à 
alergia alimentar 

Várias tradições culturais e religiosas 
envolvem a partilha de alimentos e esta 
partilha é vista como uma forma de ligação 
ao outro. 

A pessoa com alergia alimentar é colocada 
na difícil posição de recusar uma alimento 
partilhado/oferecido por um outro. 
Não se sente integrada. 



Ele/a tem que se habituar a ser posto/a de 
parte por causa da alergia. 

Ideias 
frequentes face 
à alergia 
alimentar 

Não deve achar que tem direito a um 
tratamento especial só porque tem uma 
alergia alimentar, o mundo não vai mudar 
por causa dele/a. 

Ele/a está habituada a ficar à margem, isso 
já não o/a incomoda. 



Se outras pessoas com alergias 
alimentares podem comer tu também 
podes! 

Ideias 
frequentes face 
à alergia 
alimentar 

Os pais estão a ser superprotetores, este 
nível de precaução é desnecessário e 
exagerado! 
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IMPLICAÇÕES NA FAMÍLIA 



Implicações na 
família 
 
Principais 
constrangimentos 



Implicações na 
família 

Convidar os familiares a 
acompanharem a ida à 

próxima consulta 

Planear a forma como a 
informação sobre o 

diagnóstico é transmitida 
aos familiares 

Se possível fotografar as 
consequências da reação 

alérgica 

Implicações na 
família 
 
Como actuar? 

Importância da colaboração dos familiares 
para lidar com a alergia alimentar 

no entanto 
É frequente a desvalorização da gravidade 

do problema. 
 

Os pais podem adotar estratégias para 
sensibilizar os familiares mais próximos. 

 



IMPLICAÇÕES NA ESCOLA 





O que pode ser 
feito? 

Os pais de crianças com alergias alimentares 
podem: 

Ajudar na 
consciencialização 

dos elementos 
escolares para a 
alergia alimentar; 

Voluntariar-se para 
partilhar comida 

segura; 

Apoiar os esforços 
da própria criança 

para a 
consciencialização. 



O que pode ser 
feito? 

Os  professores de crianças com alergias 
alimentares podem: 

Optar por não 
utilizar itens 

relacionados com 
comida para 
projetos a 

desenvolver na sala 
de aula; 

Apoiar os esforços 
da própria criança 

para a 
consciencialização; 

Promover 
celebrações cujo 
foco principal não 

seja a comida. 



O que pode ser 
feito? 

Os pais de crianças que não possuem alergias 
alimentares podem: 

Optar por não mandar 
guloseimas/presentes 

relacionados com 
comida nas épocas 

festivas ou 
aniversários; 

Fazer um esforço 
para incluir crianças 

com alergias 
alimentares em 
eventos fora do 

contexto escolar; 

Incentivar os próprios 
filhos à 

consciencialização 
para as alergias  

alimentares. 



A importância 
dos pares 

Os amigos são uma parte importante para a vida e desenvolvimento das 
crianças/jovens. 
Para uma criança ou jovem com alergia alimentar, o apoio dos pares 
revela-se ainda mais importante para evitar que a criança ou jovem se sinta 
diferente e que corra riscos. 

No caso das alergias alimentares o bullying assume contornos ainda 
mais graves,  

Dano psicológico + dano físico = consequências potencialmente 
fatais 

Embora esta não seja percecionada como a forma típica de bullying 
também a este tipo estão associados sentimentos de embaraço, 
humilhação, tristeza e até depressão. 



IMPLICAÇÕES SOCIAIS 



Outros contextos onde são visíveis as 
condicionantes das alergias 
alimentares 

Restauração Aniversários Viagens 

Festas 
tradicionais 

Festas 
familiares 



Viver com alergia alimentar tem 
repercussões ao nível do desenvolvimento 
pessoal, da imagem e do bem-estar 
psicológico e físico. 

Reflexões finais 
A alimentação é utilizada como um 
momento social e de partilha com família ou 
amigos. 

Pacientes e cuidadores devem dispor de 
informação culturalmente apropriada e 
adaptada à sua idade, sobre como evitar o 
alergénio e como atuar em caso de 
emergência. 

Melhoria da qualidade de vida das pessoas com alergia 
alimentar. 
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